


(RE)LEITURA DO LIVRO PARADIDÁTICO “OS MISERÁVEIS”

Apresentação da atividade sobre a transposição do enredo da obra “Os 

Miseráveis de Victor Hugo, ao gênero “HQ - histórias em quadrinhos” dos 8º 

anos do Ensino Fundamental do Colégio Vicentino Virgem Poderosa.

PROJETO LEITURA SOCIOEMOCIONAL

“Porque a leitura e o trabalho em equipe desenvolvem o ser humano”

__________________________________________________________________________



Apresentação do trabalho

Tendo em vista a importância do trabalho escolar com as obras clássicas literárias,

ressalvando suas diversidades de contextos históricos, diversidades socioeconômicas e culturais

entre outras características que podem conduzir nossos discentes a reflexões complexas sobre a

vida humana, os alunos, dos oitavos anos A e B do Colégio Vicentino Virgem Poderosa se

organizaram em grupos, a fim de construírem coletivamente uma HQ (história em quadrinho) a

partir da leitura do livro paradidático “Os Miseráveis”, editora FTD, utilizando-se do diálogo entre

os grupos e da escolha coletiva dos recursos digitais.

O objetivo do trabalho é, além de proporcionar a leitura de um clássico universal, exercitar

algumas habilidades operatórias e competências sugeridas pela BNCC.



Sobre o enredo da obra

A História passa na França durante o século XIX, no cenário estão descritos - com extrema riqueza de detalhes o protagonista - Jean

Valjean, um homem comum que se vê obrigado a alimentar a sua família faminta; para tanto, roubou um pão da vitrine de uma padaria. O jovem

Jean foi condenado a cinco anos de prisão por um furto e arrombamento. Seu passado era trágico, ficou órfão quando era criança, por esse motivo

foi criado por sua irmã mais velha que tinha sete filhos.

Assim que sua irmã ficou viúva, o irmão tornou-se o “dono” da familia, mas acabou sendo preso por roubo. Depois de preso, Jean tentou

fugir da prisão várias vezes e por ter um mau comportamento, foi condenado a trabalhos forçados por dezenove anos. Quando saiu da prisão, foi

rejeitado por todo lugar, pois seu passado era violento. Por sorte foi abrigado por um bispo - um homem generoso que o acolheu. Valjean acabou

decepcionando-o, após roubar seus castiçais e talheres. Foi capturado pela polícia e recebeu o perdão do bispo que acabou mentindo para

autoridades afirmando que havia dado os os objetos de presente para o antigo prisioneiro. A partir desse momento, Jean decide mudar sua vida

para ser um homem honesto e bom. Logo após, o antigo delinquente muda de identidade e vira dono de uma fábrica na Alemanha - antigo

Valjean - ninguém sabe do seu passado obscuro.

Conseguiu construir um novo destino. Na fábrica, Valjean conhece a pobre Fantine, uma moça que engravidou de um estudante e foi

abandonada. A jovem dá à luz a menina Cosette, mas precisa deixá-la sob os cuidados dos Thénardier. Enviava mensalmente uma mesada para

menina, sem saber que os responsáveis que cuidam dela a maltratam e a agredirem.

Quando o supervisor da fábrica descobre o passado de Fantine, demite a moça. Diante a tal cenário, a jovem vê-se obrigada a

vender os próprios cabelos, dentes e chega a se prostituir. Valjean, quando descobre a história, decide adotar a menina Cosette e criá-la

como filha. Cosette cresce e casa-se com o jovem Idealista Marius, salvando-a.
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